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Dac\ tot suntem în Postul Sfintelor
Pa[ti, m-am gândit c\ ar fi potrivit s\ spun
câte ceva despre leg\tura dintre porunca
iubirii [i bucuria cre[tin\, ca s\ ne d\m
seama cum se cuvine de rela]ia dintre
faptele noastre cel bune [i bucuria ce
ne-o va aduce S\rb\toarea Învierii Dom-
nului. În urm\ cu vreo 50 de ani, a ap\-
rut la Arad o carte intitulat\ Religia iubirii,
scris\ de un p\rinte pe nume Ilarion
Felea. Este o prezentare apologetic\ a
adev\rurilor de credin]\, iar titlul pre-
zint\ credin]a noastr\ cre[tin\ ca fiind
religia iubirii. Tot a[a de bine s-ar fi
putut numi: Credin]a noastr\ cre[tin\ [i
religia bucuriei.

Potrivit acestei lucr\ri, mai ales dou\
lucruri le are în vedere propov\duirea
cre[tin\ [i cre[tinismul, în esen]a lui: pe
de o parte, iubirea, [i, pe de alt\ parte,
bucuria – iubirea care na[te bucuria [i
bucuria care na[te iubire. Sunt dou\ lu-
cruri pe care trebuie s\ le tr\im, s\ le
manifest\m în via]\, pe care trebuie s\
le înmul]im în sufletul nostru [i în su-
fletul altora. S\ fim lucr\tori de bucurie,
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dup\ cum zice Sfântul Apostol Pavel
credincio[ilor din Galatia, c\ci trebuie
s\ avem „credin]a lucr\toare prin iubire”.

În capitolul IX al Evangheliei de la
Ioan este prezentat\ minunea vindec\rii
unui orb din na[tere, pe care, întâlnindu-l
mai apoi Mântuitorul, l-a întrebat: „Crezi
tu în Fiul lui Dumnezeu”. {i acela I-a
zis: „Doamne, dar cine e, ca s\ cred în
El?”. Atunci Domnul Iisus Hristos i-a
r\spuns: „L-ai [i v\zut, c\ci este Cel
care vorbe[te cu tine”. {i-atunci omul a
zis: „Cred, Doamne!” [i s-a închinat Lui.

Dup\ Sfânta Sa Înviere din mor]i,
Domnul Iisus Hristos, la Marea Tibe-
riadei, l-a întrebat pe Apostolul Petru:
„Simone, M\ iube[ti tu pe Mine?”, la
care Petru i-a r\spuns: „Da, Doamne,
Tu [tii c\ Te iubesc”. L-a întrebat Domnul
Hristos a doua oar\: „Simone, fiul lui
Iona, M\ iube[ti tu pe Mine?”. {i I-a r\s-
puns Sfântul Apostol Petru: „Da, Doamne,
Tu [tii c\ Te iubesc”. {i l-a întrebat [i a
treia oar\ [i s-a mâhnit Sfântul Apostol
Petru, zicând: „Doamne, Tu [tii toate.
Tu [tii c\ te iubesc!”. Cuvintele acestea,
întrebarea aceasta întreit\ arat\ impor-
tan]a iubirii r\scump\r\toare a p\catelor.
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Sfântul Apostol Petru se lep\dase mai
înainte de trei ori de Domnul Hristos,
spunând c\ nu-L cunoa[te, în împreju-
r\ri de fric\, în împrejur\ri care l-au
scos din obi[nuitul vie]ii. Sfântul Apostol
Petru L-a t\g\duit pe Domnul Hristos,
iar Fiul lui Dumnezeu i-a atras aten]ia
acestuia, prin cele trei întreb\ri, c\ trebuie
s\-L iubeasc\ pe El [i c\, numai iubindu-L
pe El, poate r\scump\ra gre[eala de
odinioar\. 

Iubirea este o calitate a sufletului
omenesc. }ine de structura omului, de
chipul lui Dumnezeu din el. Iubirea este
un dat, este ceva f\r\ de care nu se
poate. Nu exist\ om care s\ nu aib\
capacitatea de a iubi. E adev\rat c\
Domnul Hristos a spus c\, din înmul-
]irea f\r\delegilor, iubirea multora se
va r\ci. Dar chiar [i a[a, nu e posibil
vreodat\ s\ dispar\ cu totul capacitatea
iubitoare a omului. Ea ]ine de firea cea
omeneasc\, la fel ca [i gândirea, capaci-
tatea de a ra]iona. Credin]a are leg\tur\
mai mult cu în]elegerea, cu ra]iunea
(chiar dac\ are în componen]a ei [i sim-
]irea), iar iubirea ]ine mai mult de inim\.
Credin]a o primim prin auz, prin gândire,
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iar iubirea o avem în inim\ – lucr\m cu
iubirea din inim\. „În Hristos Iisus –
spunea Sfântul Apostol Pavel – nici
t\ierea împrejur nu pre]uie[te ceva, nici
net\ierea împrejur, ci credin]a cea lu-
cr\toare prin iubire.” Sunt dou\ lucruri
cu care trebuie s\ lucr\m în mod special.

În primul rând, credin]a, care este
leg\tura noastr\ cu Dumnezeu. Sfântul
Apostol Pavel, în Epistola c\tre Efeseni,
în chip de dorire, le spunea credincio[ilor:
„Hristos s\ Se s\l\[luiasc\ prin credin]\
în inimile voastre”. Iar iubirea urmeaz\
credin]a [i poate fi dirijat\ prin porunca
de a iubi. Nu exist\ o iubire fa]\ de
Dumnezeu f\r\ iubirea de aproapele,
iar o iubire statornic\ fa]\ de aproapele,
fa]\ de omul de lâng\ noi, izvor\[te din
iubirea fa]\ de Dumnezeu. Sunt dou\
porunci la fel de importante: porunca
iubirii fa]\ de Dumnezeu [i porunca
iubirii fa]\ de aproapele. 

Trebuie aici s\ amintim [i de acel
moment din Evanghelie, când unui în-
v\]\tor de Lege, care-L întreba pe Mân-
tuitorul ce trebuie s\ fac\ pentru a
primi via]a ve[nic\, i se r\spunde, la
rându-i, cu o întrebare: „Ce este scris în
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Lege? Cum cite[ti?”. R\spunsul acelui
om este, de fapt, un rezumat al Legii,
c\ci el spune: „S\ iube[ti pe Domnul
Dumnezeul t\u din toat\ inima ta, din
tot sufletul t\u, din tot cugetul t\u [i
din toat\ puterea ta, [i pe aproapele t\u
ca pe tine însu]i”. Auzind acestea, Dom-
nul Hristos i-a zis: „F\ aceasta [i vei fi
viu”. Prin urmare, porunca iubirii fa]\
de Dumnezeu, laolalt\ cu porunca iubirii
fa]\ de aproapele, c\ci nu se despart una
de alta, reprezint\, în primul rând, temeiul
împlinirii legii date de Dumnezeu. Cine
iube[te, este împlinitor al Legii. Cuvântul
îl afl\m în epistolele Sfântului Apostol
Pavel: „Iubirea este plinirea Legii”.

În Epistola c\tre Romani, acela[i
apostol spune c\ iubirea de aproapele
este împlinirea Legii, în sensul c\ de
aceasta depinde [i împlinirea celorlalte
porunci. Domnul nostru Iisus Hristos a
r\spuns celor care L-au întrebat care este
cea mai mare porunc\ din Lege, c\ prima,
adic\ ce a mai important\ porunc\, este
a-L iubi pe Dumnezeu, iar a doua, la fel
ca aceasta, a-l iubi pe aproapele ca pe
tine însu]i. {i a mai spus: „În acestea dou\
se cuprind toat\ Legea [i proorocii”. Mai
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toate de le-a[ cunoa[te, [i orice [tiin]\,
[i de a[ avea credin]\ atât de mult\ încât
s\ mut [i mun]ii, dac\ nu am dragoste,
nimic nu sunt. {i toat\ averea mea de
a[ face-o milostenie, [i trupul de mi l-a[
da s\ fie ars, dac\ nu am dragoste, nimic
nu-mi folose[te”. Prin urmare, Sfântul
Apostol Pavel, prin aceste cuvinte, vi-
zeaz\ importan]a pe care o are iubirea,
fiind mai presus de orice harism\, de
orice dar deosebit, chiar [i mai presus
de facerea de minuni. {i apoi ne pre-
zint\ diferite modalit\]i prin care iubi-
rea se manifest\, ni[te roade ale iubirii,
ni[te realit\]i în care se cuprinde iu-
birea. Acestea sunt paisprezece. E vorba
de paisprezece lucr\ri ale iubirii, ale iubirii
fa]\ de Dumnezeu, dar [i ale iubirii fa]\
de aproapele, c\ci pe aceasta o are în
vedere, în mod special, imnul iubirii. 

Zice Sfântul Apostol Pavel: „Dragos-
tea îndelung rabd\”, adic\ iubirea este
unit\ cu îndelung\-r\bdarea, cu r\bdarea
care-i trebuie omului ca s\ se dep\-
[easc\ pe sine însu[i, ca s\ împlineasc\
virtu]ile. Nu-i vorba numai despre r\b-
darea pe care o ai cu omul de lâng\
tine, ci [i despre r\bdarea pe care o ai
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când te angajezi la osteneli, care în-
seamn\ s\-]i por]i crucea. A]i auzit, în
cuvântul Evangheliei, spusele Mântui-
torului: „Cel ce vrea s\ vin\ dup\ Mine,
s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea sa [i
s\-Mi urmeze Mie”. Cuvântul acesta al
Mântuitorului nostru Iisus Hristos are
în vedere osteneala pe care trebuie s\ o
aib\ fiecare credincios pentru a împlini
virtu]ile, pentru a se dep\[i pe sine însu[i.
Dragostea rabd\ îndelung. Dragostea e
plin\ de bun\tate, aceasta fiind [i ea o
manifestare a iubirii. Cei iubitori sunt [i
buni, au în ei bun\tate. Dragostea nu
numai c\ are bun\tate, dar este „plin\
de bun\tate”. Dragostea nu [tie de pizm\,
nu e invidioas\, se bucur\ de tot binele
care se s\vâr[e[te în aceast\ lume. 

Dragostea nu se laud\, deci nu se
dep\rteaz\ de persoanele iubite, nici
prin invidie [i nici prin laud\. Nu se
distan]eaz\ nici prin trufie, care, la fel,
este o eviden]iere a dep\rt\rii, a izol\rii
de ceilal]i oameni. Cel ce se laud\ se
distan]eaz\ de ceilal]i oameni, a[a cum
se dep\rta de oameni fariseul din pilda
evanghelic\, zicând: „Doamne, ~]i mul-
]umesc c\ nu sunt ca ceilal]i oameni!”.


